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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες "Νεολαία σε κίνηση" και "Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση 
της φτώχειας"· υπενθυμίζει ότι η κρίση εξακολουθεί να μαίνεται και αντιτίθεται στην 
πραγματική μείωση του κεφαλαίου "Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις" και της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας "Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»·

2. ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και να 
δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία ενδιάμεσων περιοχών·

3. χαιρετίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας για τις νέες αρμοδιότητες και επιθυμεί αναγνώριση, σε 
δημοσιονομικό επίπεδο, του ρόλου τους στη βιομηχανική πολιτική·

4. υπενθυμίζει τη συμφωνία που επετεύχθη ως προς το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων 
για το Progress και ζητεί, κατά συνέπεια, 7 εκατ. ευρώ επιπλέον σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων·

5. τονίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι 
η απόκτηση προσόντων και η απασχολησιμότητα των εργαζομένων· ζητεί πιστώσεις 
πληρωμών για το σχετικό κονδύλιο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες·

6. υπενθυμίζει τη συμφωνία για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών και υποστηρίζει τη δημιουργία κονδυλίου ύψους 2,7 εκατ. ευρώ στον 
προϋπολογισμό για τις συναφείς δράσεις το 2012·

7. προτείνει αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για να στηρίζει τα κράτη εταίρους της περιοχής της 
Μεσογείου στην αναμόρφωση των αγορών εργασίας τους και των συστημάτων τους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου·

8. προτείνει δύο δοκιμαστικά σχέδια για την υγεία και την ασφάλεια των ηλικιωμένων 
εργαζομένων καθώς και εγγύηση για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.


